De Daniël de Brouwerschool is een katholieke school voor Speciaal Onderwijs en
Voortgezet Speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in de leeftijd
van 4 - 20 jaar.

We hebben nog plek voor
leerkrachten in onze Hortus!
Wat is de Hortus?
De Hortus is bedoeld voor leerkrachten met een PABOopleiding, eventueel aangevuld met een Master, die onze
school kennen en er graag zouden willen werken.
Als je onze school nog niet kent, vinden we het volgende
het belangrijk:
je kiest bewust voor onderwijs aan onze leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften. Je hart gaat sneller van hen
kloppen. Je wilt hen verder helpen, stimuleren, uitdagen
tot leren en ontwikkelen maar ook steunen, begeleiden en,
als het nodig is, troosten. Ons team werkt vanuit passie en
betrokkenheid met en voor onze leerlingen!
De naam komt voort uit de visie van de school als
bloementuin: in de Hortus worden planten gekweekt voor
specifieke doeleinden.
We hebben nog geen vaste klas voor je, maar je maakt deel
uit van de invalpoule en je wordt intern opgeleid als
leerkracht aan onze school. Je maakt kennis met de diverse
disciplines op school en loopt enige tijd met hen mee. Je
doet ervaring op in de verschillende SO-groepen en VSOklassen en krijgt daardoor een breed beeld van het
onderwijsaanbod. Je krijgt een vaste klas/ 2 vaste klassen
als daartoe ruimte ontstaat in de formatie.
WTF:
Bij voorkeur fulltime; 4 dagen is bespreekbaar.
Per: schooljaar 2021 – 2022
Wij bieden:
― een werktraject op maat
― een leuke baan in een enthousiast team met geweldige leerlingen
― een goed georganiseerde en gestructureerde excellente school
― een werkplek op een prachtig Landgoed
― een school waar zorg, veiligheid en goed onderwijs belangrijke
aandachtspunten zijn

― een school waar `jezelf ontwikkelen` centraal staat: zowel voor leerlingen
als voor teamleden
― een coachings- en begeleidingstraject tijdens je eerste jaar
― inschaling in schaal L11, conform CAO-PO. Het bijbehorende maandsalaris
bedraagt minimaal € 2758.- en € 4434.- maximaal bruto bij een volledig
dienstverband.
― 2 jaar na je benoeming een vast contract als blijkt dat je gebleken geschikt
bent (o.v. van een stabiel financieringssysteem/ leerlingaantal)
Wij vragen:
― een PABO-diploma, eventueel aangevuld een Master-SEN/ Master Education
Needs opleiding
― ervaring in het speciaal onderwijs door werk of stage
― affiniteit met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
― respect en invoelingsvermogen naar ouders
― goede communicatieve vaardigheden
― een teamspeler
― affiniteit met de katholieke identiteit
― goed plannen en organiseren gaat je gemakkelijk af
― een leergierige en nieuwsgierige grondhouding

Ben je geïnteresseerd?
We lezen graag je e-mailbericht met in bijlage een motivatiebrief en CV.
In de week van 23 augustus lezen we je bericht en als we verwachten dat je een
geschikte kandidaat kunt zijn, bellen we je voor een kennismakingsgesprek.
Linda van den Bergh (coach en begeleider) en Anneke Huiskamp (directeur) gaan dan
met je in gesprek.
Mochten zij je een geschikte kandidaat vinden, dan start de sollicitatieprocedure. De
MR maakt deel uit van onze sollicitatieprocedure.
E-mailadres: admin@danieldebrouwerschool.nl
Graag bij onderwerp vermelden: Sollicitatie leerkracht Hortus

We kijken uit naar je reactie!

